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Τροπολογία 12
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Πρόταση απόφασης – Παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 204, 
στοιχείο γ), να δημοσιεύσει ως παράρτημα 
στον Κανονισμό του την απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους 
κανόνες και τις πρακτικές, για τις εκθέσεις 
ιδίας πρωτοβουλίας, όπως τροποποιήθηκε 
με την απόφασή του της 12ης Δεκεμβρίου
2007·

4. αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 204, 
στοιχείο γ), να δημοσιεύσει ως παράρτημα 
στον Κανονισμό του την απόφαση της
Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους 
κανόνες και τις πρακτικές, για τις εκθέσεις 
ιδίας πρωτοβουλίας, όπως τροποποιήθηκε 
με τις αποφάσεις του της 12ης Δεκεμβρίου
2007 και της 14ης Φεβρουαρίου 2008·
αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να 
ενημερώνει το εν λόγω παράρτημα 
σύμφωνα με τις μελλοντικές αποφάσεις 
της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με 
το παρόν θέμα·

Or. en

Τροπολογία 13
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – Παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1α. Οι εκθέσεις πρωτοβουλίας
εξετάζονται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα
με τη διαδικασία σύντομης παρουσίασης 
που προβλέπεται στο άρθρο 131α. 
Τροπολογίες στα κείμενα αυτά δεν είναι
παραδεκτές προς εξέταση στην ολομέλεια
εκτός εάν κατατίθενται από τον εισηγητή 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα 
στοιχεία, αλλά εναλλακτικές προτάσεις 
ψηφίσματος μπορούν να κατατίθενται 
σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 
4. Η παρούσα παράγραφος δεν
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εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης
πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση 
κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια, 
όταν η έκθεση εκπονείται σύμφωνα με το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 39 ή 39α, ή όταν η έκθεση 
μπορεί να χαρακτηρισθεί στρατηγική 
έκθεση σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων1

______________
1Βλέπε τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
……. του Κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 45 – Παράγραφος 1 α (νέα)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

1a. Με εξαίρεση τις εκθέσεις που 
εκπονούνται σύμφωνα με τα δικαιώματα 
πρωτοβουλίας που αναφέρονται στα 
άρθρα 39 και 39α και τις εκθέσεις που 
έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές
εκθέσεις από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων 1, οι εκθέσεις πρωτοβουλίας 
εξετάζονται στην ολομέλεια σύμφωνα με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
131α.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 150 
παράγραφος 1, τροπολογίες στα κείμενα
αυτά είναι παραδεκτές προς εξέταση
στην ολομέλεια  μόνον εάν κατατίθενται
από την αρμόδια επιτροπή, τουλάχιστον
δύο πολιτικές ομάδες ή τουλάχιστον από
το·ένα δέκατο των βουλευτών του
Κοινοβουλίου..
Κατ' εξαίρεση, και σε δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Διάσκεψη
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των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει ότι 
μια τέτοια έκθεση μπορεί να εξεταστεί 
σύμφωνα με τους γενικούς 
διαδικαστικούς κανόνες.
______________
1Βλέπε τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
……..του Κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 110 – Παράγραφος 4 – υπο-παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο 
ερωτώμενο όργανο.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι 
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο 
ερωτώμενο όργανο. Δεν τίθεται όριο στον
αριθμό των ερωτήσεων χωρίς
προτεραιότητα που μπορεί να υποβάλει 
ένας βουλευτής.

Or. en

Τροπολογία 16
József Szájer

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 110 – Παράγραφος 4 – υπο-παράγραφος 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός έξι
εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο 
ερωτώμενο όργανο.

Στις λοιπές ερωτήσεις (ερωτήσεις χωρίς 
προτεραιότητα) δίδεται απάντηση εντός 
δύο εβδομάδων από τη διαβίβασή τους στο 
ερωτώμενο όργανο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι βουλευτές ευθύνονται πρωτίστως έναντι των πολιτών που τους εκλέγουν με άμεση
ψηφοφορία, συνεπώς υφίσταται πολιτική ανάγκη για ταχεία απάντηση.

Τροπολογία 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131 α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 131a
Σύντομη παρουσίαση

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή και
κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των
Προέδρων , το Κοινοβούλιο μπορεί
επίσης να αποφασίσει ότι ένα σημείο, για
το οποίο δεν απαιτείται πλήρης
συζήτηση, εξετάζεται στην ολομέλεια 
μέσω μιας σύντομης παρουσίασης από 
τον εισηγητή. Στην περίπτωση αυτή, η
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσει παρέμβαση,
ακολουθούμενη από παρεμβάσεις
βουλευτών σύμφωνα με τη διαδικασία
"παρέμβασης κατόπιν ανατάσεως της 
χειρός". Κάθε βουλευτής έχει επίσης το
δικαίωμα να απαντήσει καταθέτοντας
συμπληρωματική γραπτή δήλωση 
σύμφωνα με το άρθρο 142, παράγραφος 
7.

Or. en

Τροπολογία 18
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 131 α (νέο)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 131a
Σύντομη παρουσίαση

Κατόπιν αιτήσεως του εισηγητή ή
κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των
Προέδρων , το Κοινοβούλιο μπορεί
επίσης να αποφασίσει ότι ένα σημείο, για
το οποίο δεν απαιτείται πλήρης
συζήτηση, εξετάζεται στην ολομέλεια 
μέσω μιας σύντομης παρουσίασης από 
τον εισηγητή. Στην περίπτωση αυτή, η
Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να
παρεμβαίνει και κάθε βουλευτής έχει το
δικαίωμα να απαντά καταθέτοντας
συμπληρωματική γραπτή δήλωση 
σύμφωνα με το άρθρο 142, παράγραφος 
7.

Or. en

Τροπολογία 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 142 – Παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση 
πρότασης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
καλεί την Επιτροπή να λάβει το λόγο 
πρώτη για να παρουσιάσει με συντομία την 
πρότασή της και, κατά τη συζήτηση 
κειμένου που προέρχεται από το 
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει 
το Συμβούλιο να λάβει το λόγο πρώτο· και 
στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί ο 
εισηγητής. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
μπορούν να ακουσθούν εκ νέου, ιδίως για 
να απαντήσουν στις παρεμβάσεις των 

5. Κατά τη συζήτηση των εκθέσεων, 
δίδεται ο λόγος στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κατά κανόνα αμέσως μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης από τον 
εισηγητή. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση 
πρότασης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
καλεί την Επιτροπή να λάβει το λόγο 
πρώτη για να παρουσιάσει με συντομία την 
πρότασή της και, κατά τη συζήτηση 
κειμένου που προέρχεται από το 
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει 
το Συμβούλιο να λάβει το λόγο πρώτο· και 
στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί ο 
εισηγητής. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και 
ο εισηγητής μπορούν να ακουσθούν εκ 
νέου, ιδίως για να απαντήσουν στις 
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βουλευτών του Κοινοβουλίου. παρεμβάσεις των βουλευτών του 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 151 – Παράγραφος 4

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

4. Μια πολιτική ομάδα μπορεί να 
καταθέσει εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής 
πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε 
έκθεση επιτροπής.

4. Μια πολιτική ομάδα μπορεί να 
καταθέσει εναλλακτική πρόταση 
ψηφίσματος έναντι μη νομοθετικής 
πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται σε 
έκθεση επιτροπής.

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα δεν 
μπορεί να καταθέσει τροπολογίες στην 
πρόταση ψηφίσματος της αρμόδιας 
επιτροπής. Η πρόταση ψηφίσματος της 
πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από την πρόταση ψηφίσματος 
της επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο σε μια μοναδική ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες.

Η πρόταση ψηφίσματος της πολιτικής 
ομάδας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
από την πρόταση ψηφίσματος της 
επιτροπής. Τίθεται σε ψηφοφορία στο 
Κοινοβούλιο σε μια μοναδική ψηφοφορία, 
χωρίς τροπολογίες.

Or. en

Τροπολογία 21
Richard Corbett

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α
Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 

απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 110
1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 
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απάντηση πρέπει:
- να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και στη
σφαίρα ευθύνης της Επιτροπής και του
Συμβουλίου και να είναι γενικού
ενδιαφέροντος·
- να είναι συνοπτικές και να περιέχουν 
κατανοητή ερώτηση·
- να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·
- να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές
υποθέσεις.
2. Εάν μια ερώτηση δεν ανταποκρίνεται
στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 
μια κατάλληλη σύσταση.
3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί μια όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 
συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 
ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 
υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται
εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.
4. Εάν μια ερώτηση ζητεί πληροφορίες 
επί πραγματικών γεγονότωνές ή 
στατιστικές πληροφορίες που είναι ήδη 
διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του 
Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ενημερώνει 
τον βουλευτή, που μπορεί να αποσύρει 
την ερώτηση.
5. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή 
θέματα μπορούν να τύχουν κοινής 
απάντησης.

Or. en

Τροπολογία 22
József Szájer

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II α (νέο)
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Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α
Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 

απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 110
1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 
απάντηση πρέπει:
- να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
- να είναι συνοπτικές και να αποτελούν 
αίτηση για παροχή πληροφορίας ή 
διευκρίνησης, και όχι απλώς δήλωση ή 
ισχυρισμό·
- να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·
- να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις.
2. Εάν μια ερώτηση δεν ανταποκρίνεται
στις κατευθυντήριες αυτές  γραμμές, η 
Γραμματεία συμβουλεύει τον συντάκτη
σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να 
διατυπωθεί η ερώτηση προκειμένου να 
είναι παραδεκτή.
3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί μια όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 
συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 
ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 
υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται
εκτός εάν ο συντάκτης παρουσιάζει  νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.
4. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή 
θέματα μπορούν να τύχουν κοινής 
απάντησης.

Or. en
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Τροπολογία 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II α (νέο)

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II α
Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 

απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 110
1. Οι ερωτήσεις με αίτηση για γραπτή 
απάντηση πρέπει:
- να αφορούν θέματα που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στις εξουσίες των θεσμικών της 
οργάνων·
- να είναι συνοπτικές και να περιέχουν μια 
κατανοητή ερώτηση·
- να μην έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·
- να μην αφορούν αμιγώς προσωπικές 
υποθέσεις.
2. Εάν μια ερώτηση δεν ανταποκρίνεται 
στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, η 
Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη 
μια κατάλληλη σύσταση.
3. Εάν κατά τη διάρκεια των 
προηγούμενων έξι μηνών έχει υποβληθεί 
και απαντηθεί μια όμοια ή παρεμφερής 
ερώτηση, η Γραμματεία διαβιβάζει στον 
συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης 
ερώτησης και απάντησης. Η εκ νέου 
υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται
εκτός εάν ο συντάκτης επικαλείται νέες 
σημαντικές εξελίξεις ή ζητεί περαιτέρω 
πληροφορίες.
5. Ερωτήσεις που αφορούν συναφή 
θέματα μπορούν να τύχουν κοινής 
απάντησης.

Or. en
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